Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas /
Voulwames, gehouden op maandag 27 oktober 2014 in Het Wapen van Geulle
te Geulle.

Aanwezig
Omgeving:
• Peter Bruls
• Theo Haane
• Jan van Eechoud
• Hub Kleynen
• Jan Claessen
• Alfons Tonino
Rijkswaterstaat beheer:
• Theo Savelkoul
Gemeente Meerssen:
• Renée Kuppers
Staatsbosbeheer:
• Patrick Kloet
Consortium Grensmaas BV:
• François Verhoeven
• Peet Adams (voorzitter)
Afgemeld / Afwezig
• Jan Claessen (omgeving)
• Emile Debie (omgeving)
• Saskia Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
• Gert-Jan Meulepas (Waterschap Roer en Overmaas)
• John Tholen (Waterschap Roer en Overmaas)
• Guido Houben (gemeente Meerssen)
• Carla Hanssen (Staatsbosbeheer)
• Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat beheer)
Vaststellen agenda
Er worden geen extra agendapunten aangereikt.
Vaststellen notulen vorige vergadering
Inhoudelijk geen opmerkingen.
Naar aanleiding van de notulen verduidelijkt Renée Kuppers nog eens dat het college
van B en W de lokale recreatievisie vanuit Geulle aan de Maas / Voulwames volledig
deelt en er hard aan trekt om zo snel mogelijk een eindplaatje te kunnen presenteren
van de beoogde, nieuwe fietsverbindingen.
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Daarbij gaat het onder meer nog om duidelijkheid over de grondeigendommen,
vergunningen, mogelijke wijziging van het bestemmingsplan en de financiële
consequenties, zo antwoordt ze op vragen van Alfons Tonino en Peter Bruls.
Jan van Eechoud vraagt aandacht voor het herstel van de wandelroute vanuit Itteren
en de monding van de Geul naar Voulwames en Geulle aan de Maas.
Patrick Kloet benadrukt nog eens dat Staatsbosbeheer bereid is om wandelpaden uit te
maaien, maar dat het vervolgens aan de mensen is om de paden door recreatief
gebruik ook in stand te houden. ,,We blijven niet onbeperkt maaien”, aldus Kloet.
De vertegenwoordigers van de omgeving vinden het belangrijk dat er op enig moment
ook een promotiecampagne wordt opgezet om de wandelroutes onder de aandacht te
brengen van de recreanten.
Kloet ziet daartoe wel kansen bij de media. Peet Adams benadrukt dat de gemeente,
de VVV, Staatsbosbeheer en ook Consortium Grensmaas via hun websites en
bijvoorbeeld nieuwsbrieven ook een stuk marketing voor hun rekening kunnen nemen.
Voortgang
François Verhoeven: ,,Geulle aan de Maas is in principe klaar. De afgelopen dagen zijn
de laatste werkzaamheden verricht in het meest noordelijk- en het meest zuidelijke
gedeelte. Wat nog rest is het verplaatsen van het raster op korte termijn en de
optimalisatie van de veerstoep in het voorjaar. Ook Borgharen is op wat detailafwerking
na klaar. Het fietspad tussen Borgharen en Itteren is doorgetrokken en de brug is
verwijderd.
Consortium Grensmaas focust zich nu op Itteren. Het tracé van de Geul is verlegd en
de visvijver is leeg. In Itteren krijgt de rivierverruiming verder gestalte en is de
delfstoffenwinning hervat.”
Peter Bruls zegt het onbegrijpelijk te vinden dat Rijkswaterstaat de werkzaamheden
van Consortium Grensmaas niet heeft aangegrepen om de rivier bij Geulle aan de
Maas op het smalste punt ook met pakweg twintig meter te verbreden.
Verhoeven geeft aan dat die locatie buiten de afgesproken grens van het te vergraven
gebied ligt.
Adams zegt Bruls toe die vraag door te spelen aan Theo Savelkoul / Saskia Janssen.
Verhoeven wijst erop dat aan de Vlaamse Maasoever in de toekomst waarschijnlijk ook
nog ingrepen zijn te verwachten.
Kloet kondigt aan dat het huidig groepje Galloways in het voorjaar of de zomer van
2015 mogelijk wordt uitgebreid. Ook bekijkt Staatsbosbeheer of er behalve Galloways
ook Konikpaarden naar Geulle aan de Maas kunnen komen.
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Verhoeven belooft in het voorjaar eventuele aanvullende maatregelen te nemen bij het
nu nog moerassige sluitstuk van de dekgrondberging in Geulle aan de Maas. ,,Als dat
gebied dan nog niet droger is, zorgen we voor een bewerking van de grond, zodat de
bovenlaag droog wordt en ook begaanbaar is.”
Theo Haane, Tonino en Hub Kleynen concluderen in verschillende bewoordingen het
jammer te vinden dat de gemeente Meerssen nog geen concrete invulling heeft
kunnen geven aan het fietspadenplan van de omgeving.
Adams en Kuppers benadrukken dat er alles op alles wordt gezet om dat concrete plan
zo snel mogelijk rond te breien.
Hub Kleynen en Peters Bruls maken zich zorgen over de vele plassen in het
natuurgebied langs de Saintweg. ,,Het gebied is te nat”.
Kloet en Verhoeven voeren aan dat het gewoon tijd kost voordat het gebied, mede
door de uitbreidende vegetatie, een drogere aanblik biedt.
Van Eechoud is beducht voor het zwerfvuil als het natuurgebied straks voor een deel
uit bomen bestaat.
Vergunningentraject
In het vergunningentraject zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en eigenlijk ook
geen nieuwe ontwikkelingen meer te verwachten nu de werkzaamheden nagenoeg zijn
afgerond.
Rondvraag / Wat verder ter tafel komt
Zowel bij de rondvraag als bij voorgaande agendapunten, uit de volledige delegatie uit
Geulle aan de Maas haar ongenoegen en wrevel over het ontbreken van
vertegenwoordigers van het Waterschap Roer en Overmaas bij deze vergadering en
de gebrekkige communicatie over de eventuele plaatsing van zitmeubilair op de kade
bij het fiets- en voetveer.
Tonino kondigt aan dat die opstelling van het Waterschap door de omgeving aan de
orde zal worden gesteld tijdens een tweede infoavond over de dijkversteviging in
Geulle aan de Maas.
De kap van de bomen langs het Julianakanaal is afhankelijk van het traject van de
ontheffing van de Flora- en faunawet, zo antwoordt Kloet op vragen van Tonino.
Specifiek gaat het daarbij om de positie van de vleermuis.
De inzet van een tractor bij de werkzaamheden aan het Julianakanaal zorgen voor
diepe sporen in de dijk, merkt Tonino op.
Tonino en Van Eechoud delen complimenten uit aan Consortium Grensmaas nu het
werk in Geulle aan de Maas / Voulwames er bijna opzit. ,,Werkelijk top hoe jullie drie
jaar met ons geklankbord hebben. In een prettige samenwerking en met een prima
uitvoering van het werk.”
3

Adams nodigt de leden van de klankbordgroep uit voor de première van de
Grensmaasdocumentaire van L1. Die vindt, mét rode loper, plaats op woensdag 28
januari 2015 in Kasteelhoeve Hartelstein. Geulle aan de Maas speelt een belangrijke
rol in die documentaire.
Volgende vergadering
Maandag 9 maart 2015 in Het Wapen van Geulle. Aanvang 20 uur.
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